
sMLoUVA Č. osv/1 9/20606
o poskytnutí úěeIové dotace v dotačním řízení na podpoľu

sociálních stuŽeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociáInĺch sluŽbách

uzavŕená podle $1 0a zákona č,.25ot2ooo Sb. o rozpoČtových pravidlech Územnĺch rozpoČtů, ve zněnĺ
pozdějŠĺch preopisů, podle části páté (SS 159 _ 170) zákona č.500i2004 Sb', správní řád, ve znění
pozoejsĺcrl předpisů, a v souladu s Metodikou pro poskytovánĺ (lčelových dotacĺ na podporu

sociáŕnĺch sluzeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. o soclálnĺch službách, ve zněnĺ
pozdějŠĺch předpisŮ,

Smluvnístrany:

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 532'1 1 Pardubice

lČ: 70892822
DlČ: CZ70892822
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo Úctu: 164354210800
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce: FoKUs Vysočina, z.ú.
adresa: 5, května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 1

lČ: 15060306
DIC: C215060306
bankovnĺspojenĺ: Komerčnĺbanka,a.s'
číslo úČtu: 1863'1521/0100
zastoupený:  ředite!kou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

Cláneł l.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí Účelové dotace na zajištěnĺ sociálních sluŽeb na území
Pardubického kraje V roce 2019, způsob stanovenívýše účelové dotace i úprava otázek souvisejĺcích'
2) Příjemce na sebe převzal závazek poskytovat veřejnou sluŽbu v souladu s ,,rozhodnutím Komise
ze dnô 20. prosince 2011 o pouŽití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby poskytované určitým podnikům
pověřeným poskytovánĺm sluŽeb obecného hospodářského zájmu 2012121lEU a dle podmĺnek této

smlouvy. Veřejnou sluŽbou se dle této smlouvy rozumĺ poskytování sociální sluŽby v rozsahu a mĺstě
uvedeném v této smlouvě.
3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout přĺjemci ÚČelovou dotaci na zajištění cinnostÍ týkajících se
závazku poskytovat veřejnou sociální sluŽbu dle článku l. odst. 2 této smlouvy. Učelová dotace bude
poskytnuta z rozpočtových prostředků Pardubického kraje příjemci na běŽné náklady související
s poskytovánĺm základních činností sluŽby podle článku l. odst. 4 této smlouvy, a to na základé
předloŽené Žádosti o poskytnutí Účelové dotace. VýŠe účelové dotace je určena podle článku ll. této
smlouvy a v souladu s Metodikou pro poskytování účelových dotací na podporu sociálních sluŽeb
poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., ve zněnĺ pozdějŠích předpisů.
4) Příjemce se zavazuje, Že bude na Území Pardubického kraje poskytovat sociální sluŽbu sociální
rehabilitace, tD 761793'l (dle $ 70 zákona o sociálních sluŽbách). Uvedená sociální sluŽba bude
poskytována v zařÍzenÍlch příjemce na adrese 5' května 356, 5B0 0'1 HavlíČkův Brod a v přirozeném
prostředí uŽivatele.
5) Sociální sluŽbu, uvedenou v článku l. odst. 4 této smlouvy se příjemce zavazuje poskytovat po

dobu Účinnosti této smlouvy. Přĺjemce je povinen poskytovat sociálnÍ sluŽbu v souladu se zákonem č'
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108/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve zněnĺ pozdějŠĺch předpisťi, s jeho prováděcími předpisy a
s dalŠĺmi obecně závaznými právními předpisy.
6) Příjemce prohlašuje, Že kdatu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky pro poskytování
sociálnĺ sluŽby dle článku l. odst.4 této smlouvy, a to vsouladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních sluŽbách, ve zněnĺ pozdějŠích předpisů, s jeho prováděcími předpisy a s dalšĺmi obecně
záv azný mi právn Ím i před pisy.
/ SociálnísluŽba dle článku l. odst.4 této smlouvy bude poskytována v rozsahu:

a) Kvantitativnĺ Ĺldaje závislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu (obecně: zachovánĺ provoznĺ doby
uvedené v Žádosti o Účelovou dotaci, minimálně B0 % poctu ÚvazkŮ pracovnĺkŮ v přĺmé péči
zahrnutého do výpočtu, oboje po dobu celého roku): zachovat provoznĺ dob.u uvedenou v žádosti
o účelovou dotaci, zachovat minimálně 3,2 úvazků pracovníků v přímé péci v průměru po dobu
celého roku

b) Kvantitativnĺ ĺJdaje nezávislé na celkové mĺře naplněnĺ rozpočtu:nejsou
c) Kapacita pobytových služeb: není stanovena

8) Poskytovatel prohlaŠuje, Že sociální sluŽba dle Článku l. odst. 4 této smlouvy je realizována
v souladu s prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluŽeb Pardubického kraje na období
2019 -2021 a s prioritamiAkcního plánu na rok 2019.

Clánek l!.
Výše poskytnuté účelové dotace

1) Výše poskytnuté Účelové dotace se stanoví jako rozdíl mezi optimálnĺmi náklady, které přĺjemci
vzniknou v souvislosti s poskytovánĺm socĺálnĺ slużby podle clánku l. odst. 4 této smlouvy a ktere jsou
prokazatelně uznatelné v rámci dotačního ŕízení, a výnosy vzniklými v souvislosti s poskytováním
předmětné sociální sluŽby (zejména přljmy od uŽivatelů či dotace z jiných zdrojů), maximálně však ve
výši.poskytnuté zálohy dle článku ll. odst. 2 této smlouvy.
2) Učelová dotace se poskytuje v celkové maximální výši 2 210 000 Kč (slovy: dva miliony dvě sta
deset tisíc korun českých).
Postup stanovenívýŠe dotace je uveden v příloze č. 1, která je nedÍlnou součástítéto smlouvy.
3) Poskytnutí účelové dotace na realizaci závazku veřejné sluŽby je vázáno na finanční
spoluúčast přĺjemce z jiných zdrojů. Předpokládaná míra spolufinancování jednotlivých sluŽeb je
uvedena v Kritériích financovánísociálnÍch sluŽeb. Závazný poměr jednotlivých zdrojů nenístanoven'
V přĺpadě, Že příjemce vykáŽe pouze jeden zdroj financování sociální slużby, je povinen vrátit celou
dotaci.
4) Výše účelové dotace na realizaci závazku veřejné sluŽby v dotaěním ŕízeni je konečná.
Převýší - li celkové výnosy celkové náklady služby je příjemce povinen vrátit kladný rozdíl, tj.
tu část účelové dotace, která tvoří zisk sluŽby do 25. 1.2020 na účet uvedený v této smlouvě.
5) PřĺsluŠné náklady a výnosy musí být vyÚčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictvÍ příjemce a
doloŽeny poskytovateli, a to nejpozději do termĺnu předloŽení finančnÍho vypořádánĺ. Roční zÚctovánĺ
účelové dotace musí obsahovat náklady a výnosy na poskytnutou sluŽbu a souhrn poskytnutých
veřejných prostředků na provoz příjemce tak, aby bylo zřejmé, ž.e uhrada stejného nákladu není
hrazena několikrát zvíce zdrojů.
6) Účelová dotace bude vyplacena Ve dvou splátkách dle následujícího harmonogramu:
a) 1. splátka je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté účelové dotace po uzavření smlouvy oběma

stranami do 30. března roku, na který je dotace poskytnuta. V případě, Že Pardubický kraj
do tohoto data neobdrŽí finančnĺ prostředky ze státního rozpočtu, bude Účelová dotace vyplacena
příjemci do 30 pracovnĺch dnů ode dne připsání finančních prostředků na Účet Pardubického
kraje.

b) 2' splátka je vyplácena ve výši40 % poskytnuté účelové dotace do 15. července roku, na který
byla dotace poskytnuta' V případě, Že Pardubický kraj do tohoto data neobdrŽí fĺnanční prostředky
ze státnĺho rozpočtu, bude účelová dotace vyplacena příjemci do 30 pracovních dnů ode dne
připsání finančnĺch prostředků na Účet Pardubického kraje.

7) Poskytovatel je oprávněn při finanční kontrole dle článku lV. odst. 2 této smlouvy poŽadovat po
příjemci zdůvodnění nákladŮ a výnosů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociální sluŽby dle
článku l. odst. 4 této smlouvy a je rovněż oprávněn předloŽené náklady a výnosy neuznat. Podrobný
přehled neuznatelných nákladů je uveden v Metodice pro poskytovánĺ (lčelových dotacĺ na podporu
sociálnĺch slużeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. o socłálnĺch sluŽbách, ve zněnĺ
pozdějšÍch předpisťl'
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Glánex lll.
Povinnosti příjemce

1) Příjemce dotace odpovĺdá za hospodárné a efektivní pouŽití dotace v souladu s Účelem, na který

byla đotace poskytnuta a za poskytování sluŽby v souladu s pověřením výkonu sluŽby obecného
hospodářského zájmu'

Příjemce se zavazuje:
a; pou2ĺt Účelovou dotaci na Úhradu nákladů v souladu s podmínkami dotačního řízení a v souladu s

Metodikou pro poskytovánĺ Účetových dotacĺ na podporu sociálnĺch sluŽeb poskytovaných podle
zákona c. 108/2006 Sb' o soclalnĺch stuŽbách, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisŮ a to nejpozději do 31.

12. 2o1g a uhradit náklady vzniklé v tomto období nejpozději do dne předloŽení vyÚčtovánĺ,

b) při financovánĺ nákladů spojených s realizacĺ předmětu smlouvy postupovat v souladu s platným

zákonem o zadáv ání veřejných zakázek,
c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání Účelové dotace,
d) označit originály účetnÍch dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem označením ,,financováno
z účelové dotace Pardubického kraje, číslo smlouvy..'",
e) neposkytovat tuto účelovou dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o

úhradu naxlaoů spojených se základními Činnostmi sociální sluŽby, nepoużít prostředky z příspěvku

na jiné účely,
f) óznámit poskytovateli změnu všech identifikačnÍch údajů uvedených v této smlouvě a změny ve

struktuře pri1emće včetně přeměny do 10 praĺ;ovnĺch dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,
g) předloŽit poskytovateli finančńí vypořádánĺ nejpozději do 25. 1. 2020 a vyúětovánĺ úěelové
dotace do 28. 2.2020,
h) případné nevyČerpané prostředky vrátit nejpozději do dne předloŽenĺ finančního vypořádání na Úcet

poskytovatele uvedený ve smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy,
i) vést řádnou evidenci Údajů, které slouŽíjako kvantitativnĺ ukazatele sluŽby'
j) v případě, Že je přĺjemce povinen mít zpracovaný audit dle Metodiky Pk, je povinen ho předloŽit do

31, B. 2020,
k) uveřejnit na svých webových stránkách ceník Úkonů/výŠi Úhrad za poskytování sociální sluŽby.

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z ÚČelové dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní
odpoČet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, Že

dodatečně uplatníodpočet DPH, je povinen uplatněnou částčerpané Účelové dotace vrátit.

clánek lV.
Kontrola, sankce

1) V případě rozhodnutío zrušeníregistrace přísluŠné sociálnísluŽby podle $ 82 odstavce 3 zákona o

sociáĺních sluŽbách' ve zněnÍ pozdějšĺch předpisů, nebo zániku přĺjemce s likvidacĺ v průběhu roku

2019, je příjemce dotace povinen do 30 kalendářnÍch dnů ode dne ukončení poskytování sociálnĺ
sluŽby, který je uveden v rozhodnutí o zrušení registrace, vrátit v tomtéŽ roce vyplacenou poměrnou

cást dotace na ÚČet' zněhoż byla dotace vyplacena a zároveň podat finanční vypořádánĺa vyúčtovánĺ
úČelové dotace.
2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona Č,. 32012001 Sb., o finanční kontrole, ve zněnĺ
pozdějŠích předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a ÚČelnost čerpánĺ účelové dotace vč. plnění
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je přĺjemce povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje veškeré
originály účetních dokladů souvisejícÍ s čerpáním účelové dotace. oprávněnými osobami jsou

pořereňĺ pracovníci xrÚ px' Úzeňní finančnÍ orgány, Ministerstvo práce a sociálních věcĺ ČR,
Ministerstvo financĺ ČR, Nejvysšĺ kontrolní Úřad, případně dalŠí orgány oprávněné k výkonu kontroly.

3) Přĺjemce je povinen realizovat případná nápravná opatření, která mu budou uloŽena kontrolním
orgánem kraje na základě kontrol zaměřených na čerpánĺ poskytnuté účelové dotace, a to v termínu,
rozsahu a kvalitě dle poŽadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce je povinen
písemně informovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatřenĺ k nápravě v daném
termínu.
4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověd' musí mít písemnou formu a musĺ být prokazatelně doruÖena
přĺjemci. Výpovědnĺ doba činĺ 1 měsíc a počíná běŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doruČena. Po uplynutí výpovědní doby je příjemce ve lhůtě do 15 dnů povinen vrátit
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poskytovateli veŠkeré finanční prostředky' které byĺy vyÚčtovány V rozporu s touto smlouvou a s
Metodikou pro poskytovánĺ Účelových dotacĺ na podporu sociálnĺch stužeb poskytovaných podte
zákona c. 108/2006 Sb' o socĺalnĺch sluŽbách, ve zněnĺ pozdějŠĺch předpisŮ (dale jen ,,Metodika''),
pouŽity V rozporu s přeĺJmětem této smlouvy nebo nebyly zaúČtovány vůbec'
5) KaŽdé neoprávněné pouŽitĺ nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
poruŠenĺ rozpočtové kázně ve smyslu ustanovenÍ $ 22 zákona č,' 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územnÍch rozpočtů, ve znění pozdějŠĺch předpisů a Pardubický kraj je oprávněn řešit
poruŠení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.
6) Při podezřenÍ na poruŠení rozpoÖtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutÍ peněŽnÍch
prostředků do výŠe předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě,
Že bude odvod uloŽen.
7) Poskytovatel dotace neprodleně po zjiŠtěnĺ porušení některého ustanovení této smlouvy zahájÍ
řízení o odvodu poskytnutých finančních prostředkŮ zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové
kázně, a to v souladu s ustanovenĺm $ 22 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za poruŠení rozpočtové kázně se
stanoví vsouladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona Č'' 25012000 Sb., o rozpoctových pravidlech
územnĺch rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
a) Vpřĺpadě, Že příjemce dotace předloŽĺ finančnĺ vypořádánĺ vtermínu od 26. 1.2020 do 30. 1.
2020, je sankce za porušení povinnosti příjemce, tj. porušení rozpočtové kázně stanovena na 5 o/o

přĺjaté částky.
b) V případě, Že příjemce dotace předloŽí finanČnĺ vypořádánĺ v termínu od 31. 1. 2020 do 28. 2.
2020' je sankce za poruŠenÍ povinnosti příjemce, tj. poruŠení rozpočtové kázně stanovena na 10 Yo
přijaté částky.
c) V případě, Že příjemce dotace nepředloŽĺfinanční vypořádánĺ do termĺnu 28.2.2020, je sankce za
poruŠení povinnosti přĺjemce, tj. porušenĺ rozpočtové kázně stanovena na 100 % přijaté částky, a dále
bude pozastavena výplata úÖelové dotace na rok 2020.
d) V případě, Že příjemce dotace předloŽĺvyúětování účelové dotace v termĺnu od 1. 3. 2020 do 5.
3' 2020, je sankce za porušenĺ povinnosti přĺjemce, tj. poruŠení rozpoctové kázně stanovena na 5 o/o

přijaté částky.
e) Vpřĺpadě' Že příjemce dotace předloŽĺ vyÚčtování účelové dotace vtermínu od 6. 3. 2020 do 31.
3.2020, je sankce za porušení povinnosti přÍjemce, tj. porušenĺ rozpoČtové kázně stanovena na 10 o/o

přijaté částky.
f) Vpřípadě, Že přĺjemce dotace nepředloŽí vyÚčtování účelové dotace do termínu 31' 3.2020, 1e
sankce za porušení povinnosti příjemce, tj' porušení rozpočtové kázně stanovena na 100 % přijaté
částky, a dále bude pozastavena výplata účelové dotace na rok 2020.
g) V případě, Že příjemce nemá označeny úÖetnĺ doklady po předloŽení vypořádání nebo vyúčtování
a při následné kontrole ve smyslu Metodiky, je povinen vrátit 25 % přĺjaté částky. Příjemce je povinen
doklady po upozornění KrÚ nesmazatelrlým způsobem označit.
h) V přĺpadě, że příjemce dotace poruší povinnost poskytovat sociální sluŽbu pečovatelská sluŽba na
garantovaném území, je povinen vrátĺt poměrnou část přijaté Částky a to podle pouŽiteho koeficientu
územní dojezdnosti při výpočtu výŠe podpory (tj. 5 _ 10 %).
i) V případě, Že příjemce zjistÍ nenaplnění kvantitativnĺch ukazatelů k 31 ' 12' 2019, stanoví si dle
části XVl odst. 1 Metodiky výŠi případné sankce a tuto částku vrátí na úČet Pk vtermínu od 1. 1. do
25. 1. 2020, poskytovatel dotace nevydá platební výměr za porušení rozpočtové kázně. Pokud
příjemce dotace stanovÍ výši sankce chybně tj. niżší, bude mu následně vydán platební výměr na
chybějícĺ částku. V uvedeném případě vydá poskytovatel dotace pouze platebnĺ výměr na penále.
Pokud přĺjemce stanoví výši sankce chybně tj. vyššĺ' nemá nárok na zĺskánĺ chybně odvedených
prostředků zpět.
B) Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčĺtajÍ, nejvýše však do výše peněżních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.
9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za każdý den prodlení, nejvýŠe vŠak do výše odvodu. Penále se počítá ode dne
následujícÍho po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽních prostředků
na ÚČet poskytovatele' V případě poruŠenĺ rozpočtové kázné podle $ 22 odst. 2 písm. b) zákona č.
250ĺ2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů, ve zněnĺ pozdějších předpisů se penále
poČítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru
uhradĺt. Penále niŽšÍ neŽ 1 000'- Kč se neuloŽí.

10) Sankění ustanovení při nenaplnění kvantitativních ukazatelů sluŽby v závislosti na míře
napInění rozpočtu. Pardubický kraj je oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části Účelové dotace,
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pokud příjemce nedodrŽÍ kvantitativní ukazatele sluŽby uvedené ve smlouvě alespoň z80 % při

naplnění rozpočtu uvedeném v Žádosti o Účelovou dotaci alespoň z80 o/o.

VýŠe této poměrné části účelové dotace je stanoven a na základě níŽe uvedené tabulky v závislosti na

mĺře naplněnosti rozpočtu uvedeného v Žádosti o Účelovou dotaci
Mĺrou naplnění rozpoČtu se rozumí součet vŠech finančních prostředků, tj' Účelové dotace, dotací
z rozpočtů územně samosprávných celků' přĺjmů od klientů, sponzorských darů atd. v porovnání

s celkovými náklady uvedenými v Žádosti o Účelovou dotaci.
Mírou naplnění kvantitativních ukazatelŮ se rozumí celkový počet uŽivatelů' setkánĺ, lůŽek, obloŽnosti,

Úvazků pracovníků v přĺmé péČi, hodiny přímé péče apod. za kalendářní rok, který příjemce Účelové

dotace uvede v závěrečném vyúčtovánĺ účelové dotace (případně zjištěné kontrolou) v porovnání

s údaji uvedenými ve smlouvě o poskytnutí Účelové dotace (neziskové organizace, obchodní
spoleŁnosti, obce, příspěvkové organizace obcí apod.) nebo v podmínkách ohledně závazných
u'kazatelů pro přĺspévkové organizáce Pardubického kraje. MÍra naplnění kvantitativních ukazatelů

musí být zároveň v souladu se stanovenými hodnotamiv Síti sluŽeb.
(Nevztáhuje se na mimořádné události způsobené přÍrodním| katastrofami, zásahem vyšší moci'

trestnou činností a dalŠími objektivními událostmi obdobného charakteru).
Příjemce je povinen vrátit finanční prostředky do 15 dnů ode dne doruČenÍ výzvy oSV KrU Pk na Účet

Pardubického kraje uvedený ve smlouvě.

11) Sankčnĺ ustanovení při nenaplnění kvantitativnĺch ukazatelů, které se nevztahují na mĺru
naplněnĺ rozpoětu. Uvedené ukazatele je příjemce dotace povinen splnit vŽdy' bez ohledu na

získanou celkovou výšifinančnĺpodpory. Jedná se o následujícĺustanovenÍzákona č. 108/2006 sb.
. odlehčovací sluŽby dle $ 44 - pobytová forma - roční naplněnost sluŽby musí dosáhnout
alespoň 36%,
. odlehčovací sluŽby dle $ 44 - ambulantní forma, centra denních sluŽeb dle $ 45 a dennĺ
stacionáře dle $ 46 - roční naplněnost sluŽby tj. poěet osobohodin musí dosáhnout alespoň 25 o/o,

. Domovy dle $ 48, s 49, $ 50 - roční obloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň B0 %'

. Chráněné bydlenĺ dle $ 51 - roční obloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň70 %,

. Krizová pomoc - pobytová forma- dle $ 60 - roční obloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň
30 %,
. Noclehárny s 63 - roční obloŽnost sluŽby musí dosáhnout alespoň 50 %.

NedodrŽenĺ tohoto ukazatele je sankcionováno vrácením 10 o/o poskytnuté Účelové dotace.
(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyšší moci,

trestnou činností a dalŠími objektivními událostmi obdobného charakteru).
Pardubický krajje oprávněn poŽadovat vrácení poměrné části účelové dotace v přepočtu na lůŽkoden,
pokud kapacita počtu lůŽek u sluŽeb dle $ aB, 49, 50, 52 klesne pod 95 % kapacity počtu lůŽek a u
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sluŽeb dle $ 47' 51,57,5B, 63 klesne pod 90 % kapacity poČtu lůŽek. Poskytovatel pobytových sluŽeb
je povinen dodrŽet celoroční provoz počtu lůżek ve výŠe uvedeném rozmezí celkového počtu.

Clánek V.
Závěrečná ustanovení

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, że byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmÍnkami ČerpánÍ finančních prostředků dle této smlouvy, a to včetně
Metodiky pro poskytovánĺ Účelových dotacĺ na podporu sociátnĺch stużeb poskytovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb' o sociálnĺch službách, ve zněnĺ pozdějŠĺch předpisŮ, bere na vědomĺvšechny
stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas azavazuje se k jejich plnění, stejně
jako k plněnĺ závazkis vyplývajÍcĺch mu z této smlouvy.
2) obě smluvní strany se zavazu)í, Že při plnění podmĺnek dle teto smlouvy, zejména při čerpání
finančnÍch prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajĺcÍmi se veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejĺho podepsání poslední ze smluvních stran a
úcinnosti dnem jejĺho uveřejnění v registru smĺuv.
4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12'2019.
5) Smluvnĺ strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje zájmy smluvnĺch stran, a jsou
povinny zdrŽeI se jakékoliv čĺnnosti, která by mohla znemoŽnit nebo ztĺŽit plnění předmětu této
smlouvy.
6) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze Íormou pĺsemných dodatků na základě dohody
obou smluvních stran.
7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotovenÍch, přičemŽ obě mají platnost originálu a každá
ze smluvních stran obdrŽĺ po jednom vyhotovenĺ'
8) Smluvnístrany se dohodly' Že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejnění smlouvy
poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
9) Smluvnístrany prohlašují, žeŽädná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (S 50a z.
č. 8912012 Sb., občanský zákoník).
10)osobnĺ údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, nebot' je to ve smyslu
ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20161679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracovánĺm osobních Údajů a o volném pohybu těchto Údajů a o zrušení směrnice
95i46/Es (GDPR)' nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost
subjektu Údajů'
10) Smluvní strany berou na vědomĺ, Že nebude_li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavřenÍ' je následujícĺm dnem zrušena od počátku.
11) PrávnÍjednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 15. 4' 2019
a schváleno usnesením zl328l19'

V Pardubicích dne

JUDr. Martin Netolický, Ph. D
hejtman Pardubického

17. ffi, 20ffi / v rŕ../r.&l . on" Z'9 4a7v

ředitelka

FoKus Vysoělna, z.rĺ. @
5. Května 356, 580 0 l Havlíčkův Brod

lco: 1 506030ô, DlC: CZ15060306
www.lokusvysocina.cz
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Přĺloha č. 'ĺ: Postup stanovenĺ výše dotace

FoKUS Vysočina, z.ú
sociální rehabilitace, lD 7617931

Výpočet obecně:

Vstupnĺ (ldaj: Úvazky pracovnĺků v přĺmé péči

Cetkové optimátnÍ náktady na službu tvořĺ soucet mzdových nákladťl na jednotlivé pracovnĺky v přĺmé
péci dte profesĺ; mzdových náktadŮ ostatnĺch pracovníkťl a provoznĺch nákladŮ. Podĺl ostatnĺch
pracovnĺkŮ je 20 % na celkovém počtu pracovnĺkŮ. Podĺl ostatnĺch nákladŮ je 20 % na celkových
nákladech.
Mzdové náklady:
(Počet ÚvazkŮ pracovnĺkťt v sociálnĺch sluŽbách na hlavní pracovnĺ poměr nebo dohodu o pracovnĺ
činnosti x 3B5 0OO Kč) + (Počet (lvazkŮ sociálních pracovnĺkťt na hlavnĺ pracovnĺ poměr nebo dohodu
o pracovní činnosti x 530 000 Kč)
Mzdové n áklady ostatních pracovn ĺkťl :

(počet ÚvazkŮ pracovnĺkŮ v sociálních sluŽbách a sociálnĺch pracovnĺkťl na hlavnĺ pracovnĺ poměr či
dohodu o pracovnÍ činnosti x 20/80, zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 500 000 Kč
Provoznĺ náklady:
(Mzdové náklady + mzdové náklady ostatních pracovnĺkťl) x 20/80
Cetkové optimátnĺ náklady tvořĺ součet mzdových náktadŮ' mzdových nákladŮ ostatnĺch pracovnĺkŮ a
provoznĺch nákladŮ.
optimálnÍ varianta:
Podĺl (lčetové dotace PK na celkových optimálnĺch nákladech je stanoven na 75%'
Redukovaná varianta:
Pro danou sluŽbu byla určena redukce ve výši 7'5 %.

Cetková výše dotace je stanovena na úrovni redukované varianty dotace, zaokrouhlena a příp'
upravena v souladu s požadavkem organizace.

konkrétně:
Vstupnĺ (ldaie

0,5počet Úvazků pracovn íků v sociálnĺch sluŽbách na HPP nebo DPC
3,5počet úvazků sociálnĺch pracovníků na HPP nebo DPČ

vÝpočet'
192 500mzdové nákladv pracovnĺků V soc. sl' na HPP a DPC

1 855 000mzdové náklady soc' pracovníků na HPP a DPC
2047 500mzdové náklady pracovníků přímé péče celkem

4počet úvazků pracovníků V soc. sluŽbách a soc. pracovníků na HPP a DPČ
0,25podíl ostatních pracovníků

1přepočtený úvazek ostatních pracovníků (zaokrouhleno na 0,05)
500 000mzdové nákladv ostatních pracovnĺků

2547 500mzdové náklady celkem
0,250000pod íl provozních nákladů
636 875provozní nákladv

3 185 000celkové optimální nákladv
75%podílfinacování Pk - účelová dotace

2 388 750optimální varianta financovánĺ služby - učelová dotace
2 209 594redukovaná varianta financování služby

Konečná výše dotace je 2 2'l0 000 KÖ




